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اجلمعة ٢ سبتمبر ٢٠٢٢ صفحة أسبوعية تصدر كل يوم جمعة

Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

ما ضوابــط تعدد اآلراء 
واالجتهــادات الفقهيــة بني 
العلمــاء واجتهاداتهــم في 
األحــكام الشــرعية فهــل 
اختالف الفقهاء وعلماء األمة 
رحمة؟ ومتى يكون نقمة؟ 
هذا ما نتعرف عليه من خالل 

هذه السطور:
أدب اإلسالم

يرى د.سعد العنزي أن 
ضوابــط االختــالف كثيرة 
واالختــالف نتيجــة لعدم 
االلتــزام بأدب اإلســالم في 
احلــوار واخلــالف، ومــن 
أفضــل مــا كتــب فــي هذا 
د.طــه العلواني، حيث ذكر 
مجموعة من الضوابط أهمها 
رد االختــالف لكتــاب اهللا 
وسنة رسوله ژ لقوله جل 
وعال: (فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى اهللا والرسول)، 
ثانيا: اتباع منهج الوسطية، 
قــال تعالى: (يريد اهللا بكم 
اليسر وال يريد بكم العسر)، 
ثالثــا: التفريق بــني القطع 
والظن في األدلة، والتركيز 
على احملكمات ال املتشابهات، 
رابعــا: جتنــب القطــع في 
املسائل االجتهادية، خامسا: 
فقه األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر يحتاج الى معرفة 
أصــل اخلالف بــني العلماء 
وأدلــة كل فريق، سادســا: 
أعمــال القلب مقدمــة على 
أعمال اجلوارح، فاإلخالص 
مقدم على غيره، قال الرسول 
ژ: «إن اهللا ال ينظــر إلــى 
أجســامكم وصوركم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»، 
ســابعا: االهتمــام بهمــوم 
املســلمني ضرورة شرعية، 
فمن لم يهتم بأمر املسلمني 
فليس منهم. ثامنا: التعاون 
فــي املتفق عليه، فمشــكلة 
األمة اإلسالمية اليوم ليست 
في ترجيح أحد الرأيني في 
القضايا املختلف فيها، ولكن 
مشــكلة األمة فــي تضييع 

األمور املتفق عليها.
اخلالف نوعان

من جهته، قــال د.محمد 
ضاوي العصيمي: إن من سنن 
اهللا عز وجــل الكونية هي 
وقــوع االختالف ووجوده، 
فاهللا عز وجل منذ ان خلق 
اخلليقة واخلالف واقع كما 
قال ســبحانه: (وال يزالون 
مختلفني) وهــذا االختالف 
والتفرق أمر كائن ال محالة، 
لكنه وإن كان واقعا إال اننا 
مأمورون مبدافعته وتركه، 
فــاهللا عز وجــل نعم أوجد 
اخلالف ولكن أمر أيضا ببذل 
األسباب التي تعني على رفع 
هذا اخلــالف والتقليل منه 
ومنعه، كما قال اهللا عز وجل 
في آية أخرى: (وكان اإلنسان 
أكثر شيء جدال)، فهذه اآلية 
فيهــا دليل علــى ان اجلدل 
واقع وهي صفة اإلنســان، 
ولكن مع ذلــك أمر اهللا عز 
وجل بترك اجلدل، وقال عز 
وجل: (وكان اإلنسان عجوال) 
فالعجلة أيضا واقعة ولكننا 
مأمورون مبدافعة العجلة، 
وهذا االختالف من أعظم ما 
يطمع فيه الشيطان ولألسف 
انه وقع في كثير من أمورنا 
الدينية والدنيوية وال سبيل 
لدفع هذا االختالف إال بالعمل 
بضده وهو االجتماع وعدم 

حسنات وانكار ما عليه من 
مخالفــات واهللا الهادي إلى 

سواء السبيل.
اخلالف املعتبر

الشيخ د. صالح املهيني 
يقــول: فقــه التعامــل مــع 
الفقهيــة اخلالفية  القضايا 
هــو احــدى القضايــا التي 
يجــب ان يتعلمهــا طلبــة 
العلــم الشــرعي، وذلك ألن 
هذا املجال كان سببا في شق 
صف األمة اإلسالمية عندما 
لم تكن حتســن التعامل مع 
هذه القضايا، وحتى نلخص 
املوضوع بشكل مبسط، يجب 
علينا ان نقدم مقدمة صغيرة 
وهي النظر في سيرة النبي 
ژ وصحابته وكيف تعاملوا 

مع القضايا اخلالفية:
١ـ  ورد في صحيح مسلم: 
كان رسول اهللا ژ في سفر، 
فصام بعض، وأفطر بعض 
فتحزم املفطــرون وعملوا، 
وضعف الصوام عن بعض 
العمــل، قال: فقــال في ذلك: 
ذهب املفطرون اليوم باألجر.

٢ ـ كمــا ورد في صحيح 
مسلم أيضا: نادى فينا رسول 
اهللا ژ يــوم انصــرف عن 
االحــزاب اال يصلــني أحــد 
الظهــر إال في بنــي قريظة، 
فتخوف ناس فوت الوقت، 
فصلوا دون بني قريظة، وقال 
آخــرون: ال نصلي إال حيث 
امرنا رســول اهللا ژ، وإن 
فاتنا الوقــت قال: فما عّنف 

واحدا من الفريقني.
وهذه بعــض اآلثار التي 
تخبرك ان اخلــالف الفقهي 
وقع في زمن النبي ژ دون 
ان يعنف احدا من الفريقني او 
يبني صواب احدهما احيانا.

وهنا إقرار من النبي ژ 
ان االختالف الفقهي هو امر 
طبيعي الختالف العقول في 
فهم النصوص الشرعية، ومن 
املعروف ايضا انه وليس كل 
خالف جاء معتبرا اال خالف 
له حــظ من النظــر فما هو 
اخلالف املعتبر؟ الذي يبدو 
لــي واهللا أعلــم أن اخلالف 
املعتبــر لــه عــدة شــروط 
وهي: أن يتماشى مع مقاصد 
الشريعة، وأال يخالف اصول 
الفقه وقواعد اللغة العربية 
وأال يخالف القواعد الفقهية.

ومن خالل هذه الضوابط 
نستطيع فهم القرآن والسنة 

فهما منضبطا.
وأكد د. املهيني ان الواجب 
علــى الفقهــاء وطلبة العلم 
الشــرعي النظر في االقوال 
الفقهية ومــدى توافقها مع 
هذه الضوابط، فإن كان القول 
متماشيا معها فبرأيي واهللا 
أعلم ال يجوز شرعا االنكار 

على صاحبه.
وأما إن لم يكن متماشيا 
مع الضوابط فيكون النقاش 
العلمي هو السبيل لتقارب 

االقوال واهللا أعلم.
ولفــت الى انه قد يعتقد 
البعض ان االمة مجبرة على 
االلتقاء على قول واحد، ألن 
احلق ال يتعدد بزعمهم، وهذا 
خطأ فادح واهللا أعلم، فليس 
املطلــوب هــو التوحد على 
قول او مذهب واحد، ألن هذا 
محال، لكن املطلوب هو تعلم 
فقه التعامل مــع االختالف 
حتى ال تقع األمة في الفرقة 

واالنشقاق.

التفــرق، قال اهللا عز وجل: 
فتفشــلوا  تنازعــوا  (وال 
وتذهــب ريحكم)، وقال عز 
وجل: (واعتصموا بحبل اهللا 
جميعــا وال تفرقوا)، وقال: 
(وال تكونوا من املشركني من 
الذين فرقــوا دينهم وكانوا 

شيعا).
وبــني د.العصيمــي ان 
اخلالف على نوعني: النوع 
األول: اختالف محمود وهو 
مــا كان ألجل اهللا عز وجل 
وألجل دين اهللا مثل مخالفة 
امللــل املنحرفــة  أصحــاب 
والفــرق الباطلــة واألقوال 
الشــاذة، فهذا االختالف مع 
هؤالء أمر متليه الشــريعة 
وتأمــر به ألنــه مبني على 
الديــن ومبني علــى احلق 
وطلبه ومبني على مخالفة 
أهل الباطل. أما النوع الثاني: 
فهو االختالف املذموم وهو 
الــذي يســع فيــه اخلالف 
ويعذر فيه كل من املتخالفني 
اآلخر ألن منشأ هذا اخلالف 
هو االختــالف في االجتهاد 
والتصور وفهم الدليل، وهذا 
النوع من االختالف خالف 

ال ينبغــي املصير إليه كما 
قــال اجلوينيـ  رحمه اهللا: 
ليس للمجتهد ان يعترض 
بالــردع والزجر مع مجتهد 
آخر في موضوع اخلالف إذ 
كل مجتهد في الفروع مصيب 
وهو يقصــد - رحمه اهللا 
- ال ينكر أحد على أحد في 
مســائل الفروع التي يسع 
فيها اخلالف خاصة اخلالف 
املعتبر، وإمنا يناقش فيها 
لكن ال ينكر وال يشدد عليه 
وال يبدع، وهــذا النوع من 
االختالف بال شــك إذا وقع 
بني الناس يجب ان يتخلق 
النــاس بجملة من األخالق 

واآلداب.
آداب االختالف

وحــــدد د.العــــصيمي 
تلــك اآلداب، وأولها: الرفق 
بالتعامــل إذا اختلفــت مع 
اآلخر، فإن الواجب هو الرفق 
به وعــدم التشــنيع عليه، 
ثانيــا: تقوى اهللا عز وجل 
وجتنب اتبــاع الهوى فإن 
تقوى اهللا عز وجل تعصم 
اإلنســان من الشطط ومن 

الظلم خاصة والفجور في 
اخلصومة، ثالثا: أال يتكلم 
اإلنسان املختلف مع أخيه 
إال بعلم فــال يتكلم بجهل، 
رابعا: إذا ظهر لك احلق يجب 
ان تنقــاد إليــه وأن تزعن 
له. خامســا: عــدم التهاجر 
والتدابــر، فإن هذا هو حظ 
الشيطان وهو الذي يريده، 
سادسا: أن يتهم اإلنسان رأيه 
كما قال اإلمام الشــافعي - 
رحمه اهللا -: «قولي صواب 
يحتمل اخلطأ وقولك خطأ 
يحتمــل الصواب»، والنبي 
ژ كان كثيرا ما يقول: «ال 
تختلفوا فتختلف قلوبكم»، 
وكان يقول إذا وقع اخلالف 
بــني الصحابــة (اخلــالف 
املعتبر): «كالكما مصيب» 
وهذا يشــير الــى ان النبي 
ژ كان يؤصل قضية عدم 
املناكفة وعدم التهاجر عند 

وقوع اخلالف.
اإلنصاف مع املخالف

ويضيــف د. أحمــد املال 
بقوله: قال اهللا تعالى: (وال 
تنازعوا فتفشــلوا وتذهب 

ريحكم واصبروا إن اهللا مع 
الصابرين) إن أعظم اسباب 
ضعف األمة وهزميتها النزاع 
في اجلزئيات في زمن صراع 
الكليــات، واليــوم الصراع 
محتدم بني املؤمنني والكفار، 
وجند من املسلمني من يهون 
هــذا األمــر لكــون املعتدى 
عليهم من املســلمني لديهم 
بعض االخطاء املنهجية او 
بعــض البــدع او املنكرات. 
هذا اخللط فــي التعامل مع 
هــذه القضايا أوجد جيال ال 
يفقه املصالح واملفاســد وال 
يعرف السياسة الشرعية وال 
املقاصد من تشريع االحكام 
فضلوا عن ســواء السبيل، 
أيها املخذولون: مالكم كيف 

حتكمون؟
وأكــد د. املــال ضــرورة 
التمــاس العــذر للمخالــف 
عند اخلــالف املجتهد وعدم 
التثريــب عليــه وجتنــب 
اسلوب االستفزاز ومحاولة 
احتواء املخالف بذكر املسائل 
املتفــق عليهــا،  املشــتركة 
والبــد من العدل واإلنصاف 
مع املخالــف بذكر ما له من 

د.صالح املهينيد.أحمد املالد.سعد العنزي

منتدى قضايا الوقف

د.محمد ضاوي العصيمي

العنزي: االختالف يحدث نتيجة لعدم االلتزام بأدب اإلسالم في احلوار واخلالف

العصيمي: هناك اختالف محمود وآخر مذموم والواجب الرفق مع من اختلفت معه

املال: مطلوب العدل واإلنصاف مع املخالف بذكر ما له من حسنات وإنكار ما عليه من مخالفات

املهيني: املطلوب تعّلم فقه التعامل مع االختالف حتى ال تقع األمة في الفرقة واالنشقاق

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

ورقة التوت

اإلميان الكامل

ذات يوم جاء بعض الناس إلى اإلمام الشافعي، وطلبوا 
منه ان يذكر لهم دليال على وجود اهللا عّز وجّل.

ففكر حلظة، ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت.
فتعجب الناس من هذه اإلجابة، وتساءلوا: كيف تكون 
ورقة التوت دليال على وجود اهللا؟! فقال اإلمام الشافعي: 

«ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج 
حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عســال، وإذا أكلها الظبي 
أخرج املســك ذا الرائحة الطيبة.. فمن الذي وحد األصل 

وعدد املخارج؟!».
إنه اهللا سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم.

عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهللا ژ: «املسلم 
من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملؤمن من أمنه الناس 

على دمائهم وأموالهم».
يبني الرسول ژ أن املســلم هو الذي يحفظ لسانه 
عن الطعــن في الناس والكالم عليهــم، وهو الذي يكف 
يــده وجميع جوارحه عن أذيتهم فال يســلبهم حقوقهم 
وال يخذلهم، وأن املؤمن هو من يأمنه الناس على أموالهم 

وأعراضهم، وهذا بسبب كمال اميانه، وقد اختار الرسول 
ژ كلمة لســانه وليس كالمه لتكون شاملة لكل اذى قد 
يقع من اللســان، كأن يخرج الشخص لسانه ويستهزئ 
به بغيره دون التلفظ بشيء، كما ان كلمة يده تفيد عموم 
االذى وليس فقط الضرب او ســلب احلقوق، فقد يكتب 
االنسان في حياته ما يضلل به اآلخرين او يؤذيهم ويبقى 

اثر هذا الكالم الذي كتبه بيده بعد موته.

من أساســيات التربية 
االيجابية تخصيص وقت 
لتعليمــه كيفية  للطفــل 
مساعدة اآلخرين، وتقدمي 
ما يستطيع من دعم نفسي 
واحتياجات، وذلك مبشاهدة 
والديه بالقيام بذلك وتدريبه 
بالسعادة  الشــعور  على 
بالقيــام بهذه األعمال. اما 
توصياتــي كاستشــارية 
اجتماعية وتربوية وأسرية 
للعالج  ومدربة معتمــدة 
املعرفي السلوكي ان يكون 

هناك اتفاق بني الوالدين على أسلوب تربية واحد مع التعاون 
لصقل الشخصية االيجابية وتعزيز السلوكيات واالخالقيات 
والقيــم اإليجابية منها قيمة احلــب، حب اهللا، حب الوطن، 
واملواطنة، حب االهل واالصدقاء، حب املدرسة، طاعة الوالدين، 
وتعليمه قيمة الصدق في القول وفي العمل وقيمة النظافة، 
نظافة املنزل ونظافة الفصل ونظافة بلده وقيمة احترام الذات 
واحتــرام اآلخرين واحترام القوانني واحترام الرأي اآلخر، 

وبذلك نعمل على تعزيز القيم لدى أطفالنا.

قــال اهللا جّل جالله: (وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا).

قال ابن الســعدي - رحمه اهللا - الذي ينبغي أن يطاع 
ويكون إماما للناس من امتأل قلبه مبحبة اهللا وفاض ذلك على 
لسانه فلهج بذكر اهللا واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، 
فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت احواله واستقامت 
افعاله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا وأحبابنا وللمؤمنني 

واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات.

د.عجيل النشمي

عاقبة اتباع الهوىتعزيز السلوكيات اإليجابية عند الطفل

خليل الشطي هدى الطارش

اختالف الفقهاء محمود وتفرقهم مذموم
أخالقيات اخلالف وضوابطه حددتها الشريعة اإلسالمية

زوجي مينعني من املشاركة في التصويت
ما حكم من مينع زوجته من املشاركة في 

االنتخابات؟
٭ مما ال شك فيه ان االنتخابات مهمة لتوصيل 
االصلــح واالكفأ للمجلس او البرملان، ولذا 
كانت املشاركة مطلوبة ومرغوبا فيها، بل قد 
جتب اليصاح اهل الصالح والتقوى، وبناء 
عليه اذا كانت االنتخابات شــكلية او اعتاد 
النــاس فيها النجاح بالتزوير، فهي فعال ال 
فائدة ترجى منها، فتســمع لزوجها، اما اذا 
كان االمر على احلال الثاني ولم يترتب على 
ذهابها مفسدة، ولم تكن حال ذهابها مخالفات 
شــرعية، فال ارى من حقه ان مينعها ألنها 
ستقدم خيرا لدينها، فتدرأ مفسدة وجتلب 
مصلحــة، ومعه لها حينئــذ تعنت ال مبرر 
لــه، ما لم يصل االمر الــى خالف كبير بأن 
يرتب على ذهابها الطالق مثال، فإنها تسمع 
دفعا ملا سيجلب لها ذلك من هدم االسرة او 
مشــاكل كبرى، فدرء املفسدة حينئذ مقدم 

على جلب املصلحة.

القسم بني الناخب واملرشح
هل يعتبر القسم باهللا سبحانه وتعالى بني 
الناخب واملرشح وسيلة مشروعة في حال 
إذا كان سيؤدي حلجب الصوت عن األكفاء 

واألقوياء؟
٭ القســم على ما ذكرته جائز ما دام محل 
احللف ليس معصية وال قطيعة رحم، ولكن 
ال يعنــي اجلواز اقــراره او احلث عليه، بل 
ينبغي ان ينزه القسم باهللا تعالى عن ميدان 
االنتخابات، وألنها ميدان يلتبس فيه األمر 
على الكثيريــن، كما ان هذا امليدان يتداخل 
فيه الكذب وشــهادات الزور، والقسم باهللا 
امر عظيم، شــهادة ال يقدم عليها املسلم اال 
في االمــور الواضحة، فعلى مثل الشــمس 
فاشهد، فالذي نراه ان ميتنع املسلم ان يقسم 
باهللا جل جاللــه على مثل هذه االمور وان 
جاءت بشــرطها السابق، كما ان احللف في 
البيع جائز وقد ورد النهي عنه، فهو في مثل 
مواطــن االنتخابات اولى وهذا احلكم وهو 
االمتناع عن القسم شامل للحاالت الفردية 
واجلماعية، واحللف في موضوع الســؤال 
ال يجوز ما دام سيؤدي الى حجب الصوت 

عن األكفاء واالقوياء.


